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Abstract
One of the modern legal issues is the rights of customers and recipients of services,
which is part of the consumer rights. Identifying and paying attention to these rights can
provide customer satisfaction, health and quality in delivering services, and prevent
conflicts in the service market. In the present study, the descriptive-analytical method
has been used to explain and examine the principles and strategies for protecting the
rights of service customers from the view point of Islamic jurists. In terms of protecting
the right of freedom in choice and having a competitive and anti-monopoly market,
having accurate and complete information about services, having health and safety
services, which are referred to as the fundamental rights of consumers of goods and
services, there are issues and rulings, with minor differences, to prevent harm.
Government support and interference in regard to harmful services and deceptive
practices through the Hasbeh and other institutions is confirmed and emphasized.
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چکیده
یکی از مسائل حقوقی مدرن ،حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق
مصرفکنندگان را تشکیل میدهد .شناسایی و توجه به این حقوق میتواند موجبات رضایت مشتری و سالمت و
کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده ،از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید .در تحقیق حاضر ،با روش
توصیفی -تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای حمایت از حقوق مشتریان خدمات از منظر فقهای اسالمی،
پرداخته شده است .در زمینه پاسداری از حق آزادی انتخاب و برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری،
برخورداری از اطالعات صحیح و کامل نسبت به خدمات ،برخورداری از سالمتی و ایمنی خدمات ،که از آنها به
عنوان حقوق بنیادین مصرفکنندگان کاال و خدمات یاد میشود ،مسائل و احکامی ،با اختالفات جزئی در برخی
موارد ،در راستای جلوگیری از وقوع ضرر وجود دارد .حمایت دولت و دخالت در قبال خدمات زیان آور و رویههای
فریب کارانه ،از طریق نهاد حسبه و نهادهای دیگر مورد تأیید و تأکید است.
کلیدواژهها :حقوق مصرف کننده ،کار و خدمات ،فقه ،مشتری ،عرضه کننده.
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 .1مقدمه
از جمله حقوق اجتماعی بشر که در دوران رنسانس و پیشرفتهای صنعتی اهمیت بیشتری پیدا نموده ،حقوق مصرف
کننده است .در دوران کنونی ،موضوع مصرف اعم از کاال و خدمات است و بهرهگیران از کار و خدمات بخش عظیمی
از جامعهی مصرف کننده را تشکیل میدهند .با این حال ،در فقه و حقوق موضوعه ایران بیان مستقل و دقیقی در رابطه
با حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات وجود ندارد ،گرچه میتوان از عموم مواد قانونی مربوط به حقوق
مصرفکنندگان کاال ،و نیز مسائل و احکام مطرح شده در ابواب مختلف فقهی ،از جمله باب متاجر ،جعاله و اجاره و
همچنین برخی از قواعد فقهی ،راهکارهایی را در این زمینه جستجو نمود.
بررسی منابع و متون فقهی با هدف دست یافتن به راهکارها جهت حفظ حقوق مشتریان خدمات ،میتواند زمینهساز
تکامل مباحث حقوقی و وضع قوانین مناسب گردد که خود میتواند موجبات جلوگیری از بروز بسیاری از مشکالت
ناشی از معاملهی کار و خدمات و همچنین حمایتهای الزم جهت برخورداری مشتریان از خدمات با کیفیت و
مناسب را فراهم آورد .در این رابطه مباحث مختلفی مطرح است.
آنچه در این مقاله مد نظر است ،بررسی مبانی و راهکارها در جهت حفظ حقوق بنیادین مشتریان و بهرهوران از
خدمات تجاری است .در جهان غرب از چهار حق به عنوان حقوق بنیادین مصرف کننده یاد میشود ،که عبارتند از
حق انتخاب ،حق برخورداری از اطالعات کامل ،حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت .این
حقوق عام بوده و شامل مصرفکنندگان کاال و خدمات ،هردو ،میگردد .در این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی به
بررسی و بیان مبانی فقهی حقوق یاد شده و راههای تضمین آنها در فقه مذاهب اسالمی ،در زمینه ارائه و خرید
خدمات ،پرداخته میشود ،با این هدف که مانع از به مخاطره افتادن حقوق مشتریان خدمات و تضمین حقوق ایشان
گردد و به حفظ سالمت و رفع منازعات در این بازار و تصمیمگیریهای حقوقی در این زمینه یاری نماید.

 .2مفهوم خدمات و رابطه بهرهوران با ارائهکنندگان خدمات
بر اساس ماده  -2-1قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان که یکی از مواد مربوط به تعریف اصصالحات حقوق
مصرفکنندگان است« :عرضهکنندگان کاال و خدمات :به کلیه تولیدکنندگان ،واردکنندگان ،توزیعکنندگان ،فروشندگان
کاال و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهای و همچنین کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهایی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به طور کلی یا جزئی کاال یا خدمت به
مصرف کننده ارائه مینمایند ،اطالق میشود» .طبق ماده  2این قانون« :کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات ،منفردا یا
مشترکاً مسئول صحت و سالم ت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا
مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معامالت هستند.»...
با توجه به مواد مذکور ،مراد از خدمات ،کارها و خدمات عمومی و خصوصیای است که جنبه تجاری داشته و عرضه
کننده در برابر آن دستمزد دریافت مینماید .برخی از خدمات عمومی عبارت است از خدماتی که در شرکت برق ،گاز،
مخابرات ،بانک و بیمه ارائه می گردد ،و برخی از خدمات خصوصی عبارتند از خدماتی که توسط تعمیرکنندگان،
وکالی دادگستری ،خیاطان ،آرایشگران ،رانندگان ،معلمان و پزشکان انجام میگیرد .با توجه به معاملی بودن خدمت،
خریدار خدمت ،در مقابل دستمزد پرداختی ،دارای حقوقی است و باید مورد حمایت قرار گیرد و عرضه کننده ضامن
و مسئول جبران خسارت و ضرری است که در این راستا نسبت به مصرف کننده وارد سازد.
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 .3حقوق بنیادین مصرف کنندگان ،مسائل و مبانی فقهی آنها در رابطه با بهرهوران از خدمات
همان طور که در باال اشاره شد ،از چهار حق به عنوان حقوق بنیادین مصرف کننده ،اعم از مصرفکنندگان کاال یا
خدمات ،یاد میشود .در ذیل به بررسی مبانی فقهی و راهکارهای حفظ حقوق یاد شده(حق برخورداری از اطالعات
کامل ،حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت) در رابطه با دریافتکنندهی کار و خدمات از
منظر فقه اسالمی پرداخته میشود:
 .1- 3حق آزادی انتخاب
احترام به حق انتخاب مشتری جز در سایهی رضایت وی در معامله حاصل نمیشود .رضایت و به دنبال آن قصد و
اختیار از شرایط صحت معامالت میباشد .از طرفی فروشندگان و ارائهکنندگان خدمات همواره از طریق تبلیغات به
دنبال جلب مشتری میباشند .رعایت اصول تبلیغات صحیح و ارائه کاال و خدمات در یک بازار سالم و رقابتی از جمله
مواردی هستند که میتوانند موجبات حفظ حقوق مشتریان را از این جهت تأمین نمایند که در ذیل به بررسی آن
میپردازیم:
 .1- 1- 3رضایت و آزادی انتخاب
از منظر فقهای امامیه یکی از شروط معامله ،قصد و اختیار فروشنده و مشتری است(نجفی1141 ،ق ،ج  ،22ص264؛
مکی عاملی1111 ،ق ،ج ،3ص192؛ ر.ک :انصارى1111 ،ق ،ج  ،3ص )341و معامله فرد مُکرَه(یعنی فردی که وی را
مجبور بر انجام معامله کردهاند و وی نسبت به آن رضایت ندارد) ،صحیح نیست(مکی عاملی1111 ،ق ،ج ،3ص.)111
بر این اساس ،نمیتوان گیرندهی خدمات را بر پذیرش کار و خدمات خاصی اجبار نمود ،به عنوان مثال صحیح نیست
تا فردی را اجبار نمود تا شخص خاصی را برای وکالت در پرونده حقوقیاش استخدام نماید ،بلکه وی باید از
رضایت و آزادی انتخاب برخوردار باشد.
از نظر فقهای اهل سنت نیز رضایت یکی از ارکان و شروط بیع(خرید و فروش) است(ر.ک :ابن عرفة ،بیتا ،ج،3
ص2؛ رُّعینی1123 ،ق ،ج ،6ص13؛ أبوحامد الغزالی1111 ،ق ،ج ،3ص1؛ ابن محمد رافعی ،بیتا ،ج ،1ص91؛ ابن
عبدالمحسن ،بیتا ،ج ،1ص )11و بیع فرد مکره الزم نیست به این معنا که متوقف است بر اجازهی وی(ر.ک :ابن
عابدین1112 ،ق ،ج ،1ص .)141لذا اجازه فرد(مکره) موجب صحت بیع است(ر.ک :ابن أبی سهل1121،ق ،ج،21
ص.)114
 .2- 1- 3ممنوعیت قسم خوردن جهت تبلیغ خدمات
همانطور که در حق آزادی انتخاب ذکر گردید ،فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات همواره از طریق تبلیغات به دنبال
جلب مشتری هستند ،لذا رعایت اصول تبلیغات صحیح ،موجبات حفظ حقوق مشتریان را از این جهت تأمین
مینمایند .در تبلیغ کاال ،عرضه کنندگان راههای مختلفی در پیش میگیرند .یکی از راهها ،توسل به قسم جهت اطمینان
بخشی به مشتری است .در فقه ،قسم دروغ حرام شمرده شده و در مواردی ،چنانچه موجب فریب و زیان گردد،
موجب ضمان و جبران خسارت است .مؤید این امر نیز نهی از ضرر و فریب است که در قواعد فقهیه بدان تصریح
شده است ،زیرا براساس قاعده «الضرر» در روابط اجتماعى با مردم هیچ گونه اقدام زیانباری مورد امضاى شرع مقدس
نیست(محقق داماد1146 ،ق ،ج ،1ص ،)112-111و بر اساس تفسیر گسترده از این قاعده ،کلیه خسارتهاى وارد بر
دیگرى باید جبران گردد(ر.ک :محقق داماد1146 ،ق ،ج ،1ص111؛ بجنوردى1141 ،ق ،ج ،1ص.)213
فقهای امامیه قائلند به اینکه قسم خوردن در معامله اگر راست باشد ،مکروه و اگر دروغ باشد ،حرام است(امام خمینى،
1126ق ،ص111؛ مکارم شیرازى1129 ،ق ،ص .)312بنابراین ،برای ارائه دهنده کار و خدمات نیز مکروه یا حرام
است که در رابطه با خدمات خویش قسم بخورد.
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یکی از دالئل منع از قسم خوردن این است که قسم خوردن در غالب موارد ،در بین مسلمانان تأثیر بسزایی در انتخاب
و اعتماد مشتری دارد ،به عنوان مثال اگر فردی قسم بخورد که آرایشگر ماهری است(اما ماهر نباشد) ،موجب جلب
اعتماد مشتری به وی شده و کار را در اختیار او قرار میدهد .در حالی که مصرفکنندهی خدمت حق دارد با رفتار
صادقانهی عرضهکننده مواجه گردد .لذا ،ممنوعیت قسم خوردن عالوه بر حق برخورداری از ایمنی نسبت به قسم
دروغ ،موجب حمایت از حق افراد نسبت به مقایسه انواع خدمات و انتخاب بهترین گزینه میگردد .ممنوعیت تبلیغات
خالف واقع در ماده  1قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان را نیز میتوان بر همین اساس استوار دانست« :تبلیغات
خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسائل ارتباط جمعی،
رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود ،ممنوع میباشد».
فقهای اهل سنت در رابطه با کراهت یا حرمت قسم در معامالت مطلب مستقلی بیان ننمودهاند ،بلکه تنها تصریح
نموده اند به اینکه قسم غموس یعنی قسم دروغ ،از گناهان کبیره و نامشروع است(ر.ک :ابن حسین غیتابى1124 ،ق،
ج ،6ص112؛ ابن الحاج ،بیتا ،ج ،2ص1؛ ابن عبدالرحمن النفزی1999 ،م ،ج ،1ص1؛ ابن زکریا ،بیتا ،ج ،21ص319؛
ابن یوسف ،بیتا ،ج ،1ص193؛ ماوردى ،بیتا ،ج ،11ص642؛ ابن قدامة1141 ،ق ،ج ،11ص .)113لذا ،میتوان به این
نتیجه رسید که از نظر ایشان نیز قسم دروغ در معامالت حرام است و مفهوم دیدگاه ایشان داللت بر این امر مینماید.
 .3- 1- 3ممنوعیت احتکار خدمات
از جمله مواردی که میتواند موجبات حفظ حقوق مشتریان را تأمین نماید ،ارائه کاال و خدمات در یک بازار سالم و
رقابتی است ،اولین قدم برای تحقق این امر پیشگیری از احتکار است که در فقه بر ممنوعیت آن تأکید شده و برای
محتکر تعزیراتی در نظر گرفته میشود .حرمت احتکار به دلیل ضرری است که بر جامعه و حقوق افراد ،در دسترسی
به کاالی مورد نیاز با قیمت مناسب ،وارد میآورد .طبق ماده  1قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان« :هرگونه تبانی
و تحمیل از سوی عرضه کنندگان ک اال و خدمات ،که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ،یا افزایش قیمت
شود ،جرم محسوب میشود».
از نظر برخی از فقهای متأخر امامیه ،احتکار عبارت است از حبس و نگه داشتن هر آنچه مورد نیاز مردم است ،برای
اینکه قیمت آن باال رود(ر.ک :منتظرى ،بیتا ،ج ،2ص .)213لذا ،احتکار در کارها و خدمات نیز وجود دارد ،به این
معنا که خودداری از عرضه خدمات به بازار ،در مواردی که تقاضا برای آن وجود دارد ،نوعی از احتکار است ،به
عنوان مثال گاهی یک فرد برای اجاره یک مسکن به بنگاه مراجعه مینماید ،اما صاحب بنگاه همه مسکنهای مناسب
این فرد را به وی معرفی نمیکند ،بلکه منزلهای بهتر را زمانی معرفی میکند که این فرد هزینهی بیشتری پرداخت
نماید و یا این منازل را به دیگر مشتریانی معرفی میکند که پول بیشتری پرداخت نمایند .بنابراین ،احتکارِ کار و
خدمات مانع از تحقق یک بازار رقابتی و ضد انحصاری و در نتیجه آزادی انتخاب مشتریان ،بهرهمندی از عدالت در
مبادالت بازاری و دسترسی به بهترین گزینههای ممکن از لحاظ کیفیت است.
در حکم احتکار برخی از فقها قائل به حرمت(مکی عاملی1111 ،ق ،ج ،3ص114؛ حلبى1111 ،ق ،ص )231و برخی
قائل به کراهت(بغدادى1113 ،ق ،ص616؛ سالر1141 ،ق ،ص )112هستند.
در فقه اهل سنت نیز ،مالک قائل است هر چیزی که احتکارش به مردم ضرر بزند ،ممنوع است(رُّعینی1123 ،ق ،ج،1
ص221؛ ر.ک :ابن عامر1111 ،ق ،ج ،3ص .)313بر این اساس حکم ممنوعیت احتکار را میتوان به کارها و خدمات
نیز سرایت داد.
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فقهای حنفی ،شافعی و حنبلی فقط به حرمت احتکار طعام تصریح نمودهاند(ر:ک کاسانی1912،م ،ج ،1ص129؛ ابن
عاصم1144،ق ،ج ،2ص134؛ ابن زکریا ،بیتا ،ج ،2ص131؛ ابن قدامة1141 ،ق ،ج ،1ص341؛ ابن إدریس1996،م،
ج ،2ص ،)26و تنها مالک قائل است به اینکه احتکار در هر چیزی که احتکارش به مردم ضرر بزند ،ممنوع
است(رُّعینی1123 ،ق ،ج ،1ص221؛ ر.ک :ابن عامر1111 ،ق ،ج ،3ص .)313این در حالی است که امروزه احتکار
خدمات به وضوح در جامعه آشکار است و ممنوعیت آن ضروری به نظر میرسد.
 .2 - 3حق برخورداری از اطالعرسانی صحیح و کامل
یکی از حقوق دریافت کنندهی خدمات ،آگاهی از نوع و چگونگی ارائه خدمات است .به این معنا که عرضهکننده
خدمات باید قبل از انعقاد عقد ،کلیه اطالعات الزم را در اختیار مصرفکننده قرار دهد .مبنای فقهی این حق عبارت
است از آگاهی مشتری از نوع و چگونگی ارائه خدمات.
از نظر فقهای امامیه معلوم بودن عوضین برای فروشنده و مشتری(ر.ک :نجفی1141 ،ق ،ج ،22ص111؛ جبعی عاملی،
1113ق ،ج ،3ص )111و رفع ابهام از مورد معامله ،از شروط صحت عقد است و در صورت عدم تحقق این شرط،
عقد فاسد است(جمعى از مؤلفان ،بیتا ،ج ،11ص .)11بنابراین ،یکی از مبانی حمایت از حقوق مصرفکنندهی
خدمات را میتوان لزوم معلوم بودن نوع و چگونگی کار و خدمات دانست .معلوم نبودن مورد معامله در کار و
خدمات از جمیع جهات یا برخی از جهات موجب بطالن عقد خواهد شد ،زیرا معلومیت در هر چیزی ،چنانچه گفته
شده ،بر حسب خودش است ،به گونهای که غرر(جهل) بوجود نیاید(ر.ک :طباطبایى یزدى1119 ،ق ،ج ،1ص .)14به
عنوان مثال فردی که برای امری وکیل میگیرد ،باید هزینه و محدوده وکالت برای او مشخص گردد و یا فردی که
دوختن پرده منزلش را به عهده پردهدوز میگذارد ،باید جنس پرده و هزینهی دوخت و زمان تحویل و مواردی از این
قبیل برای او مشخص گردد .این اطالعات تأثیر بسزایی در ساماندهی معامالت و انتخاب آگاهانه افراد دارد و مانع از
بروز بسیاری از مخاصمات و مشکالت است.
فقهای اهل سنت نیز قائلند به اینکه مبیع(مورد معامله) باید معلوم باشد(کاسانی1912 ،م ،ج ،1ص116؛ ابن نجیم ،بیتا،
ج ،1ص211؛ ابن رشد القرطبی ،بیتا ،ج ،1ص131؛ ابن محمد الحسینی ،بیتا ،ج ،1ص211؛ ر.ک :ابن محمد الرافعی،
بیتا ،ج ،1ص133؛ ابن عبدالمحسن ،بیتا ،ج ،1ص.)11
 .3- 3حق برخورداری از سالمتی و ایمنی خدمات و جبران خسارات
این حق مربوط به اصول حمایتی قبل از معاملهی خدمات و همچنین قواعد جبران خسارت بعد از معامله است .لزوم
رعایت امانت ،عدم غش و ارائه کار بر اساس مهارت و جبران خسارات ناشی از عدم رعایت موارد فوق را میتوان از
جمله اصول تأمین کننده این حق دانست که در فقه و روایات مورد تأکید قرار گرفته است:
 .1- 3- 3مهارت در کار
یکی از اصول پذیرفته شده در فقه اسالمی ،رعایت سالمت توسط عرضهکننده کار و خدمات است که در سایهی
مهارت و درست انجام دادن کار امکانپذیر است ،پیامبر اکرم (ص) در رابطه با داشتن مهارت میفرمایند« :مَنْ عَمِلَ
عَلَى غَیْرِ عِلْمٍ کَانَ مَا یُفْسِدُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُ»« ،هر کس بدون علم و تخصص کاری انجام دهد ،بیش از آنکه آباد کند،
خراب میکند»(کلینی1141 ،ق ،ج ،1ص .)11امام صادق(ع) نیز میفرمایند« :ما أبالی إلى من ائتمنت ،خائنا أو مضیّعا»،
«تفاوتى ندارد که کار را به خائن بسپارم یا به ناشى»(کلینی1141 ،ق ،ج ،1ص ،)341یعنی فرقى نیست که کار و شغلى
به دست شخص خائن سپرده شود ،یا شخص تخصص ندیده و فاقد مهارت و تجربه الزم ،زیرا در هر دو صورت ،کار
تباه شده و به مردم زیان میرسد(حکیمى و همکاران ،1314 ،ج ،1ص .)111پیامبر اکرم(ص) در رابطه با درست انجام
دادن کار نیز میفرمایند« :إذا عمل أحدکم عمال فلیتقن»« ،چون کسى از شما به کارى دست زند ،باید درست و محکم
کار کند»(کلینی1141 ،ق ،ج ،3ص.)263
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به عالوه میفرمایند« :خیر الکسب کسب ید العامل إذا نصح»« ،بهترین کسبها کسبى است که کارگر با دست انجام
دهد ،اگر با دقت انجام گیرد» .بنابراین ،هر مصرفکنندهای حق دارد از خدمات افراد ماهر ،متخصص و مسئولیتپذیر
در جهت حصول بیشترین منافع خود در ارتباط با خدمتِ خریداری شده بهرهمند گردد .مؤید این حق ،نهی از اتالف
و تعدی در قواعد فقهیه است ،زیرا براساس قاعدۀ اتالف ،هر کس مال دیگرى را بدون اجازۀ او مورد تلف قرار دهد،
ضامن صاحب مال است(بجنوردى1141،ق ،ج ،1ص3؛ ر.ک :منتظرى1149 ،ق ،ج ،1ص312؛ بجنوردى1119 ،ق ،ج
 ،2ص .)21همچنین براساس قاعده احترام به مال مردم(مسلمانان و اهل ذمه) اوالً تعدى و تجاوز نسبت به اموال مردم
جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدى و تجاوز ،متجاوز ،مسئول و ضامن است(محقق داماد1146 ،ق ،ج،1
ص .)211-216به عنوان مثال اگر خیاط با برش یا دوخت غیر صحیح ،پارچه را از ارزش بیندازد ،ضامن است(محقق
داماد1146 ،ق ،ج ،1ص .)111لذا ،اگر ارائه دهنده کار و خدمات ،مهارت نداشته باشد و یا وظایف خویش را به
درستی انجام ندهد و سالمت و کیفیت را رعایت ننماید و به علت غفلت یا اهمال یا  ...به مال دیگری تعدی نموده یا
موجب اتالف آن گردد ،ضامن است.
فقهای اهل سنت نیز قائل به اصل سالمت در کار و خدمات در سایهی قاعده ا تالف و احترام به مال مردم هستند ،زیرا
از نظر ایشان براساس قاعده اتالف ،اگر کسی مال دیگری را عمداً اتالف نماید ،ضامن است(زحیلی1121 ،ق ،ج،1
ص641؛ ابن سعید1121 ،ق ،ج ،2ص .)111براساس قاعده احترام به مال مردم(مسلمانان و اهل ذمه)(ر.ک :ابن
الغرناطی1111 ،ق ،ج  ،1ص )344اصل در اموال تحریم است(ابن ناصر السعدی ،بیتا ،ج ،1ص.)91
 .2- 3- 3رعایت امانت در کار
از دیگر اصول پذیرفته شده در فقه اسالمی ،امانتداری توسط عرضه کننده کار و خدمات است که در سایهی عدم
خیانت و فریب در کار قابل تحقق است ،همانطور که در آیات متعددی در قرآن کریم بر امر امانتداری تاکید شده
است ،از جمله سوره قصص آیه « :26قَالَتْ إِحْدَئهُمَا یَأَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَیرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِین»« ،یکى از آن دو
(دختر) گفت :پدرم! او را استخدام کن ،زیرا بهترین کسى را که مىتوانى استخدام کنى ،آن کسى است که قوىّ و امین
باشد(و او همین مرد است)» و سوره نساء آیه مبارکه « :11إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلىَ أَهْلِهَا« ،»...خداوند به
شما فرمان مىدهد که امانتها را به صاحبان آن برسانید» .طبق تصریح این آیه هر مسلمانى وظیفه دارد که در هیچ
امانتى نسبت به هیچ کس(مسلمان باشد یا غیر مسلمان)خیانت نکند(مکارم شیرازی ،1311 ،ج ،3ص .)134در برخی از
روایات نیز بر این امر تصریح شده است ،مانند روایت امام باقر(ع)« :ثَلَاثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِیهِنَّ رُخْصَةً -أَدَاءُ الْأَمَانَةِ
إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ -وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ -وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ»« ،سه چیز است که خداوند
سبحان در آن برای کسی رخصتی نداده است :امانت را سالم تحویل صاحبش دادن ،خواه صاحبش آدم خوبی باشد یا
فاجر ،وفای به عهد نسبت به هر شخصی خوب باشد یا بد و نیکی به والدین ،خوب باشند یا بد»(حر عاملی1149 ،ق،
ج ،21ص .)194فقها نیز بر حرمت مصادیق عدم امانتداری ،از جمله کمفروشی(ر.ک :خویى ،بیتا ،ج ،1ص )212و
غش(ر.ک :بهجت1126 ،ق ،ج ،2ص111؛ نجفی1141 ،ق ،ج ،22ص )112-111تصریح نمودهاند:
کمفروشی اختصاص به کم گذاشتن در پیمانه یا وزن ندارد ،بلکه شامل نقصان در عدد ،ذرع [ /متر] ،مدّت ،وقت و
دیگر امورى که در استحقاق اجرت ،مقرر است نیز مىشود(جمعى از مؤلفان ،بیتا ،ج ،1ص  .)39بنابراین ،کمفروشی
در کار و خدمات ،خیانت به خریدار از طریق کم گذاشتن در مدّت ،کوتاهی در انجام وظائف و دیگر امورى است که
در استحقاق اجرت مقرر است ،همانطور که برخی از فقها تصریح نمودهاند بر اینکه کارگرى که از کار خود کم
مىگذارد ،آموزگاری که درست درس نمىدهد و کارمندى که به موقع سرکار خود حاضر نمىشود ،مشمول حکم
کمفروشیاند(مکارم شیرازی ،1311 ،ج ،12ص113؛ ر.ک :جمعى از مؤلفان ،بیتا ،ج ،39ص.)11
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در رابطه با غش نیز برخی از فقها تصریح نمودهاند به اینکه حرام است« ،غش» در بیع و نحو آن به امرى که مخفى
است(بهجت1126 ،ق ،ج ،2ص .)111بنابراین ،غش در کار و خدمات نیز محقق میگردد و از مهمترین مصادیق آن در
کار و خدمات مربوط به هر عملی است که در رابطه با دیگران باشد و موجب شود آنها فریب بخورند و به آنها ضرر
رسد و یا منفعت آنها از دست رود  ،مانند تبلیغات خالف واقع و یا مثل اینکه فردی برای ساختن ساختمانش با یک
شرکت قرارداد ببندد و قیمت باالیی پرداخت نماید ،اما آن شرکت در این ساختمان از مصالح ارزان و کم کیفیت
استفاده نماید.
مؤید حق برخورداری از امنیت و عدم ضرر ،نهی از ضرر و فریب است که در قواعد فقهیه بدان تصریح شده است.
همانطور که ذکر گردید براساس قاعده «الضرر» در روابط اجتماعى با مردم هیچ گونه اقدام زیانباری مورد امضاى شرع
مقدس نیست و کلیه خسارتهاى وارد بر دیگرى باید جبران گردد؛ همچنین براساس قاعده غرور ،اگر شخصى با
عمل خویش باعث فریب و ضرر به شخص دیگر شود ،ضامن است(محقق داماد1146 ،ق ،ج ،1ص163؛ ر.ک:
بجنوردى1119 ،ق ،ج ،1ص269؛ فاضل لنکرانى1116 ،ق ،ص .)211به عنوان مثال چنانچه مشترى به خیاط بگوید
آیا این پارچهاى که مىدهم به مقدار کت و شلوار هست یا نه؟ و خیاط با اینکه مىداند آن مقدار نیست ،بگوید آرى و
آن را ببرد و بعد پارچه کم آید و به صاحب پارچه ضرر رسد ،خیاط ضامن است(بجنوردى1119 ،ق ،ج ،1ص.)213
بنابراین ،در کار و خدمات باید امانتداری رعایت شود و عرضه کاال و خدمات کامل بدون هیچ نقصی انجام گیرد.
فقهای اهل سنت نیز قائل به اصل امانتداری در کار و خدمات در سایه حرمت مصادیق عدم امانتداری یعنی
کمفروشی و غش ،و همچنین جبران ضرر مصرفکننده به واسطه قاعده ال ضرر و غرور هستند:
از نظر ایشان کم فروشی حرام است(ر.ک :أبوالبقاء1121 ،ق ،ج ،1ص .)161کمفروشی عبارت است از نقصان از
عدل(به این معنا که باید عدل در پرداخت مورد معامله مراعات گردد) (ر.ک :ابن عبدالبر2444 ،م ،ج ،1ص61؛ ابن
رشد القرطبی1144،ق ،ج ،1ص .)311لذا ،به طور مطلق شامل کمفروشی در طعام و غیر آن میگردد(ر.ک :کاسانی،
1912م ،ج ،1ص111؛ أبوالبقاء1121 ،ق ،ج ،1ص.)161
همچنین ایشان قائلند به اینکه غش حرام است(ابن نجیم1144،ق ،ج ،1ص212؛ ر.ک :ابن عابدین1112 ،ق ،ج،1
ص11؛ ابن رشد القرطبی1144،ق ،ج ،1ص136؛ ابن قدامة1141 ،ق ،ج ،1ص14؛ ابن حجر ،1311 ،ج ،1ص.)319
غش به معنای ناخالصی در معامله(ابن نجیم ،بیتا ،ج ،6ص ،)211کتمان عیب ،تدلیس و فریب مشتری است(ابن عمر
التَّمِیمی2441 ،م ،ج ،2ص121؛ ر.ک :الخِنْ ،بُغا و شّرْبجی1113 ،ق ،ج ،6ص21؛ ابن حجر ،1311 ،ج ،1ص.)319
فقهای اهل سنت در قاعده ال ضرر نیز قائلند به اینکه ضرر به همه اشکالش(بویداین ،بیتا ،ج ،1ص )131در جان و
مال مردم حرام است(ابن بورنو1116،ق ،ص .)231لذا ،تشریع برخی از احکام برای تحقق این امر است ،از جمله
خیارات ،ضمان متلف و(....ر.ک :حیدر ،بیتا ،ج ،1ص33؛ ابن نجیم1144،ق ،ج ،1ص .)11همچنین در قاعده غرور
نیز قائلند به اینکه غرور سبب ضمان فریب دهنده و رجوعِ فرد فریب خورده به وی است(ر.ک :ابن حسین
الغیتابى1124،ق ،ج ،14ص243؛ زحیلی1121 ،ق ،ج ،1ص211؛ ابن عابدین1112 ،ق ،ج ،1ص111؛ مجددی،
1141ق ،ج ،1ص.)126
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 .1- 3حق جلوگیری از وقوع ضرر
از دیگر حقوق دریافت کنندهی خدمات ،که از اصول حمایتی مربوط به قبل از معاملهی خدمات است ،جلوگیری از
وقوع ضرر نسبت به وی قبل از معامله است که در سایهی شرط اهلیت متعاملین ،ممنوعیت رشوه ،آموختن احکام
معامله توسط متعاملین و به کارگیری این احکام امکانپذیر است:
 .1- 1- 3جلوگیری از وقوع ضرر و اضرار از طریق شرط اهلیت
از منظر فقهای امامیه یکی از شروط متعاقدین این است که بالغ باشند(مکی عاملى1114 ،ق ،ص141؛ انصارى،
1111ق ،ج ،3ص211؛ نجفی1141 ،ق ،ج ،22ص .)264سن بلوغ بنابر نظر مشهور فقها در پسر پانزده و در دختر نه
سال تمام قمری است(ر.ک :نجفی1141،ق ،ج ،26ص16و .)31از دیگر شرایط متعاقدین این است که عاقل
باشند(محقق حلّى1111 ،ق ،ج ،1ص111؛ مکی عاملى1114 ،ق ،ص .)141بنابراین ،معامله و خرید و فروش مجنون،
بیهوش ،مست(طباطبایىحائرى1111 ،ق ،ج ،1ص )216و سفیه(خوانساری1141 ،ق ،ج ،3ص )13صحیح نمیباشد.
براساس این دو شرط ،افراد غیر بالغ و غیر عاقل از تصرف در اموال و حقوق خود ،محجور و ممنوع هستند ،و فلسفه
تشریع این حکم دفع ضرر از خود محجورین یا دفع اضرار از دیگران است(ر.ک :جبعی عاملی1113 ،ق ،ج،1
ص .)111به عنوان مثال فرد غیر بالغ نمیتواند با ارائه دهنده کار و خدمات معامله نماید ،این امر دفع ضرر از خود
محجور است و به مصلحت وی است ،زیرا امکان دارد به علت سن کم و عدم تجربه کافی در این معامله ضرری
متوجه اموال و حقوق فرد غیر بالغ گردد؛ یا مصرفکننده نمیتواند در کار و خدمات با فرد سفیه معامله نماید ،این امر
دفع ضرر از دیگران(مصرفکننده) است ،زیرا سفیه نمیتواند کار یا خدمات خوبی ارائه نماید و موجب رساندن ضرر
به مصرفکننده میگردد .بنابراین ،بلوغ و عقل طرفینِ معامله مانع از اصابه ضرر به مصرفکننده است.
در رابطه با شرط بلوغ ،فقهای مالکی و شافعی قائلند به اینکه متعاقدین باید بالغ باشند(ر.ک :النفراوی1111 ،ق ،ج،2
ص13؛ ابن شرف ،بیتا ،ج ،9ص111؛ ابن سالم1121 ،ق ،ج ،1ص12؛ أبوالمعالی1121 ،ق ،ج ،6ص .)111لکن ،از
نظر فقهای حنفی در متعاقدین بلوغ شرط نیست(ابن عابدین1112 ،ق ،ج ،1ص141؛ ر.ک :ابن نجیم ،بیتا ،ج،1
ص )219و بیع بچه ممیز(حیدر ،بیتا ،ج ،1ص )321در صورتی که ولیاش اجازه دهد ،صحیح است(ابن نجیم ،بیتا:
ج ،1ص219؛ أبوالمحاسن ،بیتا ،ج ،1ص .)211از نظر فقهای حنبلی نیز بیع بچه صحیح نیست ،مگر به اذن
ولیاش(ابن منصور1121 ،ق ،ج ،6ص2111؛ ر.ک :ابن الفراء1141 ،ق ،ج ،2ص .)164البته برخی معتقدند که بچه در
شیء کم و ضعیف میتواند خرید و فروش کند(ابن الفراء1141 ،ق ،ج ،2ص164؛ ر.ک :ابن منصور1121 ،ق ،ج،6
ص .)2111لذا ،در سایهی لزوم استیذان بچه از ولی در معامله از نظر فقهای حنفی و حنبلی نیز ،دفع ضرر از خود
محجورین یا دفع اضرار از دیگران در کار و خدمات محقق میگردد.
در رابطه با شرط عقل ،همهی فقهای اهل سنت قائلند به اینکه بایع باید عاقل باشد(ابن عابدین1112 ،ق ،ج،1
ص141؛ ر.ک :کاسانی1912 ،م ،ج ،1ص131؛ المواق ،بیتا ،ج ،6ص31؛ الرُّعینی1123 ،ق ،ج ،12ص241؛ األسیوطی،
بیتا ،ج ،1ص19؛ ابن سالم التغلبی الشیبانی1143 ،ق ،ج ،1ص.)333
 - 2- 1- 2ممنوعیت رشوه
از نظر فقهای امامیه دریافت رشوه حرام است(امام خمینى1121،ق ،ج ،2ص913؛ گلپایگانی1149 ،ق ،ج ،1ص )349و
رشوه در کار و خدمات نیز صادق است ،به عنوان مثال هیچ یک از مراجعهکنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام
کار خود پول یا خدمتى را به طور غیر قانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعین است ،ارائه دهند،
همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند ،حق ندارند هیچ گونه مبلغى را به
طور غیر قانونى در برابر انجام کار مراجعه کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف
نمایند ،بلکه باید آن را به صاحبانش بازگردانند(امام خمینى1121،ق ،ج ،2ص.)913
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بنابراین ،به واسطه حرمت دریافت رشوه ،مصرف کننده بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی به خدماتی که حق اوست
دست مییابد و این امر یکی از اصول در تضمین امنیت مصرفکننده و جلوگیری از وقوع ضرر نسبت به وی است.
فقهای حنفی و مالکی نیز قائلند به اینکه دریافت رشوه توسط حاکمان و کارگزاران حرام است(ر.ک :ابن أبی سهل،
1121ق ،ج ،24ص216؛ حیدر ،بیتا ،ج ،1ص39؛ علیش1149 ،ق ،ج ،11ص319؛ ابن الحاج ،بیتا ،ج ،2ص.)119
بنابراین ،ایشان نیز قائل به حرمت دریافت رشوه در کار و خدمات هستند .لکن فقهای شافعی و حنبلی قائلند به اینکه
دریافت رشوه حرام است(ابن زکریا ،بیتا ،ج ،1ص344؛ ماوردى ،بیتا ،ج ،16ص163؛ ابن قدامة1141 ،ق ،ج،11
ص .)131البته در آنچه به قاضی پرداخت شود تا به ناحق حکم کند یا از حکم کردن به حق امتناع نماید(شربینی،
بیتا ،ج ،1ص392؛ ابن موسى ،بیتا ،ج ،1ص .)311لذا ،ایشان تنها مصداق رشوه را دریافت رشوه از طرف قاضی بیان
نموده اند ،در حالی که مصادیق دریافت رشوه در کار و خدمات مختلفی صادق است .بنابراین ،اشاره به حرمت دریافت
رشوه در سایر خدمات و یا ال اقل تعمیم حرمت رشوه به خدماتی غیر از قضاوت توسط این فقها ضروری به نظر
میرسد ،همانگونه که فقهای امامیه ،حنفیه و مالکیه به این امر اشاره نمودهاند.
 .3- 1- 3آموختن احکام
از نظر فقهای امامیه آموختن احکام و اطالع دقیق عرضهکننده خدمات از کسب و تجارتی که عهدهدار آن میشود،
مستحب است(ر.ک :مکی عاملی1111 ،ق ،ج ،3ص113؛ محقق حلّى1111 ،ق ،ج ،1ص ،)124زیرا ممکن است در اثر
ندانستن احکام و مسائل تجارت ،مال دیگری را به ناحق بخورد ،و یا ناخودآگاه مرتکب معاصی دیگر شود ،مثالً
کارمندی که به موقع سرکار خود حاضر نمیشود و زودتر از موقع کار خود را ترک میکند ،مستحق دریافت حقوق
کامل نیست و تصرف وی در تمام حقوقی که دریافت نموده ،حرام و مصداق اکل مال به باطل است(ر.ک :مقدس
اردبیلی1111 ،ق ،ج ،1ص .)116این مبنا اگرچه از دیدگاه فقها مستحب است ،اما با توجه به اهمیت این مبنا در دوران
کنونی که عرضه خدمات بیش از پیش گسترده شده و از پیچیدگی خاصی برخوردار گشته است و اینکه شرع احکام
دقیقی در رابطه با تجارت در خدمات دارد که مانع از وقوع بسیاری از مشکالت میگردد .همچنین با توجه به اینکه در
عرضه کار و خدمات ،عرضهکننده به طور مستقیم با حقالناس مواجه میگردد و هرگونه کوتاهی از جانب عرضهکننده
براساس قواعد فقهی مختلف از جمله قاعده الضرر و ...موجب ضمان وی و ضرر به مصرف کننده است و در عین
حال در بسیاری از مواقع مصرفکننده برای رسیدن به حق خویش در طی جریان شکایت و دادرسی باید بهای زیادی
از نظر زمان و هزینه و ....بپردازد ،لذا ،لزوم و وجوب این مبنا در دوران کنونی ،ضروری به نظر میرسد.
فقهای اهل سنت در رابطه با آموختن احکام تجارت مطلبی را بیان ننمودهاند و تنها در منابع فقهای شافعی دو روایت
در این رابطه قابل مشاهده است ،مبنی بر اینکه :از امام علی(ع) نقل شده« :مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا»،
«کسی که بدون یاد گرفتن احکام تجارت ،به تجارت مشغول شود ،در منجالب ربا فرو میرود»(سید رضى1111 ،ق،
ص191؛ ر.ک :شربینی ،بیتا ،ج ،2ص22؛ أبوالبقاء1121 ،ق ،ج ،1ص )11و از عمر نقل شده« :ال یتجر فی سوقنا إال
من فقه وإال آکل الربا»« ،تجارت نکند در بازار ما ،مگر کسی که احکام تجارت را یاد گرفته باشد ،و اال ربا
میخورد»(شربینی ،بیتا ،ج ،2ص22؛ أبوالبقاء1121 ،ق ،ج ،1ص .)11اما یکی از مشکالت اساسی از دوران گذشته
تاکنون که به دلیل ضعف در سازماندهی اصناف و شغلها در بسیاری از کشورها مطرح بوده و هست ،عدم آگاهی
اصناف از قوانین تجاری است .این امر دلیل مهمی است که موجب میگردد تا عرضهکنندگان خدمات در حرفه
خویش مرتکب اعمال خالف مقررات از جمله غش ،احتکار و ...گردند.
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لذا ،همانطور که در فوق ذکر گردید ،از منظر فقه امامیه یکی از راههای حمایت از حقوق مصرفکننده ،آموختن و
اطالع دقیق عرضه کننده خدمات از احکام و قوانین کسب و تجارتی است که عهدهدار آن میشود ،زیرا اعتقادات دینی
در پیشگیری از وقوع چنی ن تخلفاتی بسیار تأثیرگذار است و در واقع پیشگیری از وقوع جرم بسیار بیشتر از انتشار
قوانین جزایی و عمل به این قوانین ،ارزش دارد .لذا ،تصریح به الزامِ ارائهکنندگان خدمات به آموختن احکام و قوانین
مربوطه ،توسط فقهای اهل سنت امری ضروری به نظر میرسد.
 .1- 3نقش دولت(نهاد حسبه) در حمایت از حقوق بهرهوران از خدمات
ایفای حقوق شهروندان در سایه نظارت و دخالت حکومت عادل میسر است .مشروعیت این دخالت ناشی از اختیارات
حاکم اسالمی است که در قالب نهاد حسبه اعمال میگردد.
از منظر فقهای امامیه حِسبه در اصطالح فقهى اقدام حاکمان مسلمان یا برگزیده از سوى آنان در امر به معروف و نهى
از منکر و تشویق مسلمانان و اهل ذمه به انجام کارهاى حالل و رعایت عدل و انصاف و دورى از حرام و گناه در
زندگى روزمره خود است ،مانند امر به معروف و نهى از منکر در رفتارهاى خصوصى و عمومى و معامالت(ر.ک:
منتظرى1149 ،ق ،ج ،1ص .)316لذا ،امور حسبیّه عبارت است از اقدامات ضروریّهاى که حاکم شرع یا وکیل او در
حفظ جان ،ناموس ،مال و حقوقى که در معرض خطر است ،انجام مىدهد(بهجت1121 ،ق ،ج ،1ص ،)23از جمله:
امر به معروف ،نهى از منکر ،اجراى حدود ،فتوا ،قضا ،شهادت ،استشهاد(شاهد گرفتن)(خلخالى1122 ،ق ،ص،)149
منع از آنچه حرام الهی است ،از جمله احتکار و کمفروشی ،غش ،خیانة و ( ...منتظرى1111 ،ق ،ص .)223لذا ،نهاد
حسبه بواسطه نظارت و اجرای اصول مربوط به حمایت از حقوق مصرفکننده از جمله نظارت بر صحت و سالمت
کار و خدمات از منکراتی مانند فریب و احتکار ،رسیدگی به شکایات و ،...موجب سالمت و کیفیت کار و خدمات و
جلوگیری یا حل مشکالتی از قبیل احتکار ،غش ،کمفروشی ،رشوه ،اتالف ،تعدی فریب و ...میگردد.
فقهای اهل سنت نیز قائلند به اینکه حسبه وظیفهای از وظایف دولت اسالمی است(عدد من العلماء و الباحثین ،بیتا،
ج ،12ص )21که عبارت است از امر به معروفُ وقتی که انجام کارهای نیک و پسندیده در جامعه به دست فراموشی
سپرده شود و نهی از منکر وقتی که ارتکاب کارهای بد در اجتماع شیوع پیدا میکند و نیز رسیدگی به اختالفات و
اصالح و آشتی دادن در میان مردم(ابن األخوۀ ،بیتا ،ج ،1ص2؛ ر.ک :ماوردی ،بیتا ،ج ،1ص111؛ ابن إدریس
القرافی1991 ،م ،ج ،14ص .)11متولی امور حسبه محتسب نامیده می شود که باید منصوب از طرف امام یا نائب امام
باشد و وظیفه او نظارت بر احوال مردم و کشف مصالح آنهاست(ر.ک :ابن األخوه ،بیتا ،ج ،1ص .)2به عنوان مثال
وظایف محتسب در رابطه با بازار این است که بین فروشندگان بازرسی نماید تا مانع از معامالت حرام ،کمفروشی در
کیلو و وزن و اندازهگیرى و ...گردد و آنها را به شرع الزام نماید(ر.ک :ابن قاسم العاصمی1391 ،ق ،ج ،1ص.)111
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 .1نتیجهگیری
با بررسیهای به عمل آمده در این پژوهش این نتیجه حاصل گردید که مبانی و راهکارهای حمایت از حقوق
متقاضیان و برخورداران از خدمات در فقه امامیه و اهل سنت به صورت پراکنده مطرح گشته است که به طور خالصه
عبارت است از:
-1

لزوم رضایت و آزادی انتخاب برای مشتریان خدمات ،که مورد تأیید فقهای امامیه و اهل سنت است؛

 -2ممنوعیت قسم خوردن جهت تبلیغ خدمات ،که مورد تصریح فقهای شیعه بوده و مفهوم دیدگاه فقهای اهل سنت
در قسم غموس نیز بر این مبنا داللت مینماید؛
-2

ممنوعیت احتکار خدمات ،که از تعمیم تعریف احتکار ممنوعه توسط برخی فقهای شیعه(هر آنچه که مورد

نیاز مردم است) قابل استنباط است .از میان فقهای اهل سنت تنها مالک این امر را تأیید نموده که نیاز به لزوم تصریح
توسط دیگر فقها ضروری به نظر رسیده و پیشنهاد میگردد؛
-3

آگاهی مشتری از نوع و چگونگی ارائه خدمات بواسطهی رفع ابهام از مورد معامله ،که مورد تأیید همه

فقهای اسالمی است؛
-1

امنیت و جبران خسارت دریافتکنندگان خدمات از طریق سالمت و امانتداری عرضه کنندهی خدمات ،که

مورد تأیید همگان است؛
-1

جلوگیری از وقوع ضرر بواسطه ی شرطیت بلوغ و عقل در متعاقدین ،که شرط بلوغ مورد تأیید فقهای

شیعی ،مالکی و شافعی است و تفات دیدگاه فقهای حنفی و حنبلی در این مسأله ضرری بر اصل مبنا وارد نمیسازد و
شرط عقل نیز مورد تأیید تمام فقها اعم از شیعه و سنی است؛
-6

ممنوعیت دریافت رشوه توسطه عرضهکنندهی خدمات ،که مورد تأکید فقهای شیعی ،حنفی و مالکی است و

تصریح به آن توسط فقهای شافعی و حنبلی ضروری به نظر رسیده و پیشنهاد میگردد؛
-1

استحباب آموختن احکام تجارت توسط عرضهکنندهی خدمات ،که مورد اشارهی فقهای شیعی قرار گرفته،

لکن مورد غفلت فقهای اهل سنت است .آموزش احکام مبتالبه در هر تجارتی ضروری به نظر رسیده و پیشنهاد
میگردد؛
 -9حمایت دولت توسط نهاد حسبه ،که مورد تأیید فریقین است .لذا ،در برخی از این مبانی دیدگاه فقهای اهل سنت
کامالً منطبق با فقه امامیه است و در برخی تفاوتهایی وجود دارد ،برخی از این مبانی نیز از دیدگاه فقهای اهل سنت
مغفول واقع شده است.
در نهایت باید گفت که حمایتهای الزم و صحیح از حقوق دریافتکنندگان خدمات از طریق تنظیم قوانین دقیق و
کامل در این حوزه در سایهی مباحث فقهی از جمله مبانی فوق الذکر و پیشنهاداتی که در برخی از آنها ارائه گردید،
موجب ارتقاء سطح سالمت و کیفیت خدمات و رفع تنش و منازعات در این بازار و برقراری عدالت اجتماعی ،امنیت
شهروندان و نظم عمومی میگردد ،زیرا هدفی که بر انجام معامالت مترتب میشود ،انتظام معیشت مردم و ارتباط و
اعتماد طبقات جامعه با یکدیگر است و چنانچه طرفین معامله دچار اختالف گشته ،خیانت در جامعه فراگیر شود یا
مشکالتی از این قبیل بوجود آید ،اعتماد مرد م به یکدیگر سلب شده و ارتباط مالی و معاشرتی آنان گسیخته شده و
شئون زندگی اجتماع متزلزل میگردد .
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